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 Старша група спеціального призначення 

 для дітей з вадами опорно-рухового апарату №2 «Ромашка» 



В групі працюють творчі вихователі: Білохвостикова Людмила Василівна та 

Снісар Леся Василівна, допомагає їм доглядати маленьких дошкільнят 

помічник вихователя Крищук Олена Анатоліївна. 

Допомагає діткам адаптуватися до умов ДНЗ – практичний психолог Скакун 

Галина Анатоліївна 

Музичні здібності у дітей групи розвиває музичний керівник Будюк Тетяна 

Ігорівна, 

Навчає плавати – інструктор з фізкультури (плавання) Руденька Леся 

Геннадіївна, 

Є в садочку одна група, 

Номер її -2. 

Називається «Ромашка» 

В ній зростає дітвора. 

Тихо, затишно у нас, 

Й гарно дуже-дуже. 

Тож запрошуємо в гості 

Тебе, любий друже! 

Про куточок наш спортивний, 

Як нам не згадати, 

Все тут гарне, все яскраве 

Любим тут займатись. 

В групі граємось, навчаємось 

Ліпим і малюєм, 

тут природою милуємось – 

зовсім не сумуєм! 

Говорити можем довго 

Про наш другий рідний дім. 

Скажем чесно і відверто 

До душі він нам усім. 
 



Кожна дитина – це унікальний світ. У кожній є здібності і таланти, яким треба 

допомогти виявитися й розвитися повною мірою. 

В нашій групі створені всі умови, щоб малята почували себе затишно й 

комфортно, як удома. 

В групі «Ромашка» створено центри розвитку дитини, враховуючи особливості 

психічного та вікового розвитку малюків, їхні потреби, бажання, мрії. Велика 

робота ведеться щодо адаптації дитини, її художньо-естетичного, креативного, 

мовленнєвого, фізичного, емоційно-ціннісного розвитку. 

 Профільність групи: 

 Група спеціального призначення для дітей з вадами опорно-рухового 

апарату. 

 «Естетико-екологічне виховання» за методикою Г.С. Тарасенко 

В групі здійснюється інтегрований підхід для розширення досвіду 

дошкільників у різноманітних видах діяльності (ігровій, художньо- 

театралізованій, спортивній, музичній, трудовій, мовленнєвому спілкуванні), це 

допомагає малюкам: 

- пізнавати навколишнє життя в його цілісності й різноманітності; 

- розвивати відчуття гармонії в спілкуванні з природою та людьми; 
- виховувати вміння орієнтуватися у власному внутрішньому житті та житті 

інших людей. 

  
 

 
Запрошуємо завітати в групу «Ромашка» до маляток! 

поставити посилання http://berizka.vn.ua/group/2 

http://berizka.vn.ua/group/2

